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CRITÉRIOS E PONTOS PARA AS PROVAS 

A prova escrita será realizada no dia 25 de outubro de 2007, às 8h 30min, 

impreterivelmente. Será permitida a consulta de material bibliográfico da posse do candidato 

nos primeiros trinta (30) minutos. O tempo total para a conclusão da prova é de no máximo 

(seis) 6 horas. Em oportunidade e local determinado pela Comissão Examinadora, o candidato 

procederá à leitura pública de sua prova escrita. Após a Prova Escrita será feito o sorteio do 

ponto da prova didática. A prova didática será realizada no dia 26 de outubro de 2007, vinte e 

quatro (24) horas depois do sorteio do ponto e é aberta ao público, exceto aos demais 

candidatos. O candidato deverá ministrar sua aula com duração de quarenta (40) a cinqüenta 

(50) minutos e desenvolvê-la de acordo com o respectivo plano de aula entregue 

antecipadamente aos membros da Comissão Examinadora. O plano de aula deverá vir 

acompanhado de cópia do material relativo às atividades propostas. A aula será expositiva, 

devendo o candidato apresentar atividades planejadas e respostas esperadas. As provas de 

entrevista serão realizadas imediatamente após o término das provas didáticas, sendo os 

candidatos argüidos pelos membros da Comissão sobre questões metodológicas relacionadas 

às aulas ministradas, à experiência profissional, bem como sobre temas pertinentes ao campo 

da Lingüística Aplicada. Na avaliação da prova de títulos somente serão considerados as 

atividades incluídas no currículo, mediante a apresentação dos respectivos documentos de 

comprovação. 

PONTOS PARA AS PROVAS: 
 
1 - Fonética e Fonologia: O Sistema Vocálico do Português 
2 - Fonética e Fonologia: O Sistema Consonantal do Português  
3 - Modelos Fonológicos 
4 - Interface morfologia-sintaxe 
5 - A Estrutura Sintagmática do Português 
6 - Interface sintaxe-discurso 
7 - O Estruturalismo Lingüístico 
8 - A Sintaxe Gerativa 
9 - O Funcionalismo  
10 - A Teoria da Enunciação  

BIBLIOGRAFIA: O candidato deverá fundamentar-se em bibliografia pertinente tomando como 

parâmetro os itens do Programa e as reflexões mais recentes em discussão nesta área do 

conhecimento específico. 

Comissão examinadora 


